
pocs, kapu, kar, kard, Kárpátok, kenyér, kérdés, kéz, kezdet, kiáltás, korszak, költészet,
kõmûves, könny, könyv, körkép, kötelez, közeleg, közösség, közvélemény, közvetít, kulcs,
kutat, külföld, küzd.

A kulcsszót szándékosan kihagytam a felsorolásból, hogy a többi fogalmat is magya-
rázzam, erõsítsem vele: kötés. Amiképpen õseink mondták, új kötést szerzünk. Maibb
szóhasználattal – amit azonban a kereskedelem erõsen devalvált – új szerzõdéskötést
ajánl olvasóinak a Korunk. Tovább nem részletezve a feltételeket, kérjük, nézzék meg, mit
kínálunk az új folyóiratborító alatt…

Kolozsvár, 1990. december 20–21.

(1991. 1.)

MIRCEA DINESCU
Tánc
A halál az utcákon újságot olvas,
mit halott csavargók arcán talál,
és kocsmába jár és poharat forgat,
és itt a halál, és ott a halál.
Hát húzd meg magad és nyaljad a talpát,
vagy légy nagyvilági, mind édeskevés,
a Hagia Szophia fénylõ hatalmát
tükrözheti benned a vér meg az ész.
Ó, finom kis haláltánc, csörgesd a láncot,
mely érzékeny szolgaság eszköze lett,
e húsunkban lüktetõ örök Bizáncot,
hogy hol Európa, hol pedig Kelet.

Lászlóffy Aladár fordítása
(1990. 1.)

FEJTÕ FERENC
Kolozsvár vagy Strasbourg
Nagy örömmel értesültem arról, hogy Kolozsvár és Strasbourg ikerpárra leltek egymásban.
Bár Strasbourgot közelebbrõl ismerem, mint Kolozsvárt – amelyet fõleg történetkönyvek-
bõl, fényképekrõl meg Kolozsvári Grandpierre Emil, ifjúkori barátom önéletrajzából isme-
rek –, érzelmi kötõdésem Kolozsvárhoz, egész Erdélyhez nem csekélyebb, mint
Strasbourghoz, amelynek egyeteme gyakran lát vendégül, és nemrég tudományos tanácsa
tagjává választott. De idõsebb erdélyi barátaim talán még emlékeznek arra, hogy Gaál Gá-
bor Korunkjának, hol a magam nevén, hol Fülöp Ferenc névvel hosszú éveken át munka-
társa voltam, és a Korunkban jelent meg elsõ, hosszabb lélegzetû tanulmányom József 
Attiláról, amelyben, egyike a kevés elsõknek, kiemelkedõ költõi nagyságát méltattam.

De Strasbourggal való megbarátkozásomat is magyaroknak köszönhetem. Elõször
1956-ban találkoztam vele, az alkalomból, hogy az 56-os magyar menekülteket, többek
közt Király Bélát, Kéthly Annát, a rajnai város hatóságai és lakossága meleg ünnepélyes-
séggel fogadta, és egy régi jó barátom, Bajcsa András, aki egy építészmérnöki irodában
folytatott munkája mellett arra is talált idõt, hogy Magyarországon kezdett Montaigne-
fordítását folytassa, Strasbourgban telepedett le. Bajcsa kitûnõ kalauz volt a város kanyar-
gós utcáin keresztül, és együtt sétálgatva, minden alkalommal megújuló ámulattal és
megrendüléssel szemléltük a székesegyházat, a román és gótikus stílus egybenövésének62
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